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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Sinterklaas  

Sinterklaas is afgelopen zaterdag weer in Nederland 

aangekomen. Het was wel weer even spannend      , maar wat 

zijn we blij dat hij er weer is. Sinterklaas is dan ook al een veel 

besproken onderwerp hier op school. Ook hebben we deze 

week al bezoek gehad van één van de Pieten. Er lagen 

namelijk allemaal pakjes verborgen in de klas, heel leuk!  

Zoals het er nu uit ziet kunnen we Sinterklaas op school ontvangen. Samen met de ouderraad zijn we 

achter de schermen volop bezig met de organisatie daarvan. Aangezien we niet precies weten wat de 

richtlijnen op dat moment zijn, geven we nu al zo veilig mogelijk invulling aan de mooie dag. 
 

Gesprekken op school 

De komende weken voeren wij met jullie gesprekken. Voor de groepen 4 t/m 8 is ook jullie kind 

uitgenodigd tijdens het gesprek. Wij denken zo het eigenaarschap van kinderen te vergroten.  

 

We hebben er voor gekozen om de geplande gesprekken op school te laten plaatsvinden. De 

gesprekken zijn verspreid over twee weken en over verschillende tijden. Er komen dus geen grote 

groepen tegelijk in de school.  

✓ Wij vragen jullie afstand te houden van anderen en de leerkrachten. 

✓ Tevens vragen we jullie een mondkapje te dragen bij het wandelen in de gangen. 

 

Vandaag krijgen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een praatformulier mee naar huis. Deze kunnen 

jullie samen met jullie kind invullen, zodat we hier tijdens het gesprek over kunnen hebben. 

Met de ouders van de groepen 1 t/m 3 hebben we het o.a. over het welbevinden op school en wat 

gaat al goed en wat is nog niet makkelijk.  
 

Stijgingen aantal besmettingen 

Een fors en groeiend deel van de coronabesmettingen vindt op een basisschool 

plaats. Scholen kampen met steeds meer lesuitval en sommige scholen gaan 

noodgedwongen dicht. We hopen dat wij het zo doen als we nu doen en lekker 

open blijven. Wel wil ik jullie erop attenderen dat wij bij drie besmettingen in 

een groep de groep in thuisquarantaine moet. Dat wij dan de eerste dag nog 

geen lessen verzorgen, maar de dagen daarop overgaan op online 

thuisonderwijs.  

 

http://www.pausjoannes.com/


Inloggegevens TEAMS 

Als een klas in quarantaine moet dan zullen we weer gebruik maken van Teams. Dit is 

een app waarmee we met de kinderen online kunnen werken. 

Alle leerlingen van onze school krijgen maandag een nieuw leerlingaccount. In de groepen 6-7-8 zijn 

deze al uitgedeeld. Het vorige account is niet meer te gebruiken. Wij adviseren jullie om deze goed te 

bewaren. Mochten er toch problemen met de inloggegevens zijn, dan kan er contact opgenomen 

worden met de leerkracht. 

Voorleeswedstrijd 

Vandaag hebben we de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Vier leerlingen hebben een stuk uit een 

boek voorgelezen voor publiek en een jury. Wat zijn we enorm trots op hen! Lezen is leuk en 

voorgelezen worden is soms nog leuker! Quintey uit groep 7 heeft de wedstrijd gewonnen, zij zal 

straks meedoen met de Haaksbergse voorleeswedstrijd. We wensen haar veel plezier!  

    
 

Schoen zetten 

Op woensdag 24 november mogen de groepen 1 t/m 8 hun schoen zetten. Willen jullie je kind een 

schoen mee naar school geven? We wachten in spanning af of ze donderdag gevuld worden       
 

Suprise 

We kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben EUR 5,- mee naar huis gekregen om Sinterklaas te 

helpen. Zij gaan voor hun klasgenoot cadeaus halen, een surprise maken en een gedicht schrijven. De 

surprise moet dan op 2 december alvast mee naar school. 
 

Post voor Ozosnel 

Ozosnel is jarig. De kinderen van de Paus Joannes hebben het paard van Sinterklaas 

verjaardagskaarten gestuurd. De juffen hebben de kaarten gepost! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kanjertraining 

In een periode waarbij er sprake is van grote zorgen en kleine 

zorgen in de wereld, leren wij onze leerlingen om te vertrouwen. 

Te vertrouwen in jezelf, vertrouwen te verdienen bij de ander en 

vertrouwen aan de ander te geven.  

We gaan vaak met elkaar de dialoog aan, waarbij we elkaar 

gedrag bespreken en elkaar mening respecteren. We zijn echt 

enorm trots op onze leerlingen! En als het even mis gaat, krijg je 

nieuwe kansen. 
 

Val op in het donker! 

De willen jullie erop attenderen om de verlichting van de fietsen van de 

kinderen goed te controleren. Het is in de avond vroeg donker en 

kinderen moeten dan vaak nog naar sport of muziekles. Tevens is het 

belangrijk om zichtbaar te zijn met kleding. Een opvallende kleur jas of 

een reflecterend hesje. 
 

Oud Papier 

Op zaterdag 4 december verzamelen we weer oud papier! Zet het alvast in jullie agenda! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie mailen of bellen met Aafke Slotman 

directie@pausjoannes.com of op nummer 053-5721808. Neem ook een kijkje op 

onze website www.pausjoannes.com.  

 

 

mailto:directie@pausjoannes.com
http://www.pausjoannes.com/


Een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 

 


